Dimecres 4 de Juny del 2014
09.00h - 14.00h
Valkiria Hub Space, Barcelona

JORNADA ENERGIA ORGANITZACIONAL EN ACCIÓ
Estratègia i Gestió del Canvi en el Nou Paradigma Organitzacional
Taula rodona i taller experiencial amb la participació excepcional de 7 Empresaris
i Directors Generals, que compartiran la seva experiència exitosa de gestió del canvi
organizacional en el nou paradigma dels negocis, amb un enfocament estratègic,
humanista i sistèmic.
INTERVINDRAN:
Artur Arqués
Director General i Copropietari Catering Arcasa
Francesc Bonet
Director General SEM (Sistema Emergències Mèdiques)
Mònica Campos
Directora Executiva TNC (Teatre Nacional de Catalunya)
Josep Maria Farreras
Coordinador General Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Enric Rovira
Subdirector General de Banc Sabadell i Director de Banca Corporativa
i Negocis Globals
Marc Siscart
Director General i Copropietari Establiments Viena
Jordi Vilaseca
Director General i Copropietari Escola Joviat

Aquesta jornada, convocada específicament per a Empresaris i Directors
Generals d’empreses i altres organitzacions, permetrà als assistents interactuar amb els ponents, reflexionar amb ells i sobre els seus reptes,
intercanviar experiències, així com el fet de crear espais de relació amb
altres Empresaris i Directors Generals.

Serà també possible experimentar directament aquest nou àmbit metodològic sistèmic i humanista de Pinea3 (www.pinea3.com) fonamentat
en 7 Eixos d’Excel·lència (Sistema Energètic Organitzacional®), que
permet realitzar canvis més profunds i sostenibles en el temps, a nivell
organitzacional i d’equips.

Moderadors i facilitadors:
Joan Cos, Francesca Gabetti i Xavier Tarré, Partners de Pinea3 Living Organizations
i Directors de Pinea3 Barcelona.
L’assistència està limitada i solament serà possible accedir a l’esdeveniment amb una
invitació personal.

Agenda:

09.00h Benvinguda i cafè
09.30h Introducció i Taula Rodona amb els 7 ponents
11.00h Pausa cafè
11.30h Taller i experimentació dels 7 Eixos d’Excel·lència
Empresarial (Sistema Energètic Organitzacional®)
13.00h Lunch informal i networking
14:00h Cloenda de l’acte

Per a informacions i reserves:
hello@pinea3.com
(preguem confirmeu la vostra assistència)
Valkiria Hub Space,
C/ Pujades, 126 08005 Barcelona (Metro LLacuna)

Pinea3 Living Organizations és una empresa internacional de consultoria especializada en el desenvolupament organizacional, d’equips i del lideratge individual.
Des de 2009, dóna suport a organitzacions privades i públiques a realitzar canvis de manera exitosa, a través
d’una visió sistèmica que integra estratègies de negoci amb un enfocament de desenvolupament humà i una
metodologia pròpia (OES®).
La metodologia Pinea3 s’emmarca dins el nou paradigma organitzacional i va ser publicada l’any 2012 amb el
títol “Energía Organizacional – Los 7 Ejes de Excelencia Empresarial” Ed. Profit.

www.pinea3.com

